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Metaalverf Zijdeglans 
 
 

TECHNISCH MERKBLAD 
 

Omschrijving: Zijdeglanzende roestwerende grond-, 
tussen- en eindlaag voor metaal, op basis van alkydhars. 
Voor binnen en buiten. 
 
Toepassing: Uitstekend geschikt voor het schilderen van 
ijzer, staal en metaallegeringen, zoals hekwerken, fietsen, 
gereedschappen, koelkasten enz., zonder deze eerst voor 
te behandelen met een primer. 
 
Eigenschappen: 
- Sterke roestwerende werking 
- Goede dekking 
- Duurzaam 
- Soepele kwastverwerking 
- Zijdeglanzend 
 
Kleur: Diverse RAL kleuren  en kleuren van 
verfmengmachine. 
 
Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Eventueel de 
eerste laag verdunnen met 5-10% white spirit. Aanbrengen 
met een kwast of lakroller. 
 
Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: 
Stofdroog na ca. 4 uur. 
Overschilderbaar na ca.18 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en 
vetvrij zijn. 
 
Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest 
zorgvuldig verwijderen. Daarna 2-3 lagen Finess 
Metaalverf aanbrengen. 
 
Behandeld metaal in goede staat: Ontvetten, licht 
schuren, daarna 1-2 lagen Finess Metaalverf aanbrengen. 
 
Behandeld metaal in slechte staat: Alle slecht 
hechtende en loszittende delen verwijderen met afbijt, 
door afbranden of afkrabben en behandelen als 
“Onbehandeld metaal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel: Gecombineerde glycerophtalaatharsen 
 
Pigmenten: Titaandioxyde, kleur- en antiroestpigmenten 
 
Oplosmiddel: White spirit 
 
Vaste bestanddelen: 51% in volume 
 
S.G.: Ca. 1,2 g/ml 
 
Viscositeit: ICI Rotothinner 8 Poise @ +20°C 
 
Maalfijnheid: 20 Micron 
 
Aanbevolen laagdikte: 35 Micron (droog) 
 
Glansgraad: 35-55% met glansmeter Gardner 60° 
 
Verdunning: White spirit 
 
Vlampunt: Ca. 39°C 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger 
 
Prestaties: Zeer goede anti-roest eigenschappen 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C 
en niet in de felle zon of bij kans op regen.  
Producten op basis van alkydharsen hebben de 
eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze 
worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een 
omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit 
verschijnsel zich vele malen minder voor. 
Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om 
velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
 

 


